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 2 ( 04الصيد والذبائح )كتاب -خمتصر اخلرقي

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ،"الحمد هلل رب العالمين

 :-رحمه هللا تعالى-قال 

ًبا وما كانت العرب تسميه طي    ،عليه في كتابه -عز وجل-والمحرم من الحيوان ما نص هللا 
مُ  ي ِبَاتِ َويُِحلُّ لَُهُم الط  } :لقوله تعالى ؛وما كانت تسميه خبيًثا فهو محرم ،فهو حالل  َويَُحر ِ

الحمر  -سلمو صلى هللا عليه -ولسنة رسول هللا  ،[157]سورة األعراف: {َعلَْيِهُم اْلَخبَآئِثَ 
 وكل ذي مخلب ،وهي التي تضرب بأنيابها الشيء وتفرسه ،وكل ذي ناب من السباع ،األهلية

أكل منها ومن اضطر إلى الميتة فال ي .وهي التي ُتعل  ق بمخالبها الشيء وتصيد بها ،من الطير
ومن اضطر فأصاب  ،ومن مر بثمرة فله أن يأكل منها وال يحمل .إال ما يأمن معه الموت

 الميتة وُخْبًزا ال يعرف مالكه.."

 .. فإن كان عليه..وال يحمل

 فقط يا شيخ. ،وال يحمل :عندنا

 ا فال يأخذ إال بإذن.فإن كان عليه محوط  

 يا شيخ حمود؟ ،عندكم في النسخة

 في المغني موجودة؟

 يا شيخ حمود؟ ،في الشرح موجودة

 يمكن في الشرح؟

 طالب: ..........

 يمكنها جملة تأتي.

 طالب: ..........

 فال يدخل إال بإذن. افإن كان عليه محوط  

 طالب: ..........

 فال يدخل إال بإذن. ،كذا ضبطها ،امحوط   :يقول

 نقرأها يا شيخ؟

 اقرأ.
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

لكه أكل ا ال يعرف ماومن اضطر فأصاب الميتة وخبزً  .ا فال يدخل إال بإذن"فإن كان عليه محوطً 
ن منه إال أثوأعطاه  ،ليحيي به نفسه ؛امالكه أخذه قهرً ا فلم يبعه وإن لم يصب إال طعامً  ،الميتة

ه ألنه يقع في ؛وال يؤكل الترياق ،وال بأس بأكل الضب والضبع .يكون بصاحبه مثل ضرورته
 ،هوال يؤكل الصيد إذا رمي بسهم مسموم إذا علم أن السم أعان على قتل ،من لحوم الحيات

لنجاسة وإذا وقعت ا .أو بحروما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر لم يؤكل إذا مات في بر 
 ولم يحل أكله وال ثمنه." ،في مائع كالدهن وما أشبهه نجس واستصبح به إن أحب

ه وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحاب ،الحمد هلل رب العالمين
 أجمعين.

 أما بعد:

عليه في  -عز وجل-ما نص هللا  والمحرم من الحيوان" :-رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
 ،وعلى هذا فاألصل في األشياء عموم ا ،كما سيأتي -عليه الصالة والسالم-وبسنة رسوله  "كتابه

 يكون األصل وحينئذ   ،فيبقى ما عداه حالل -المحرَّم ما ُنص عليه-األصل فيها  ،ومنها األطعمة
وهذا قول معروف عند أهل  ،ويبقى أن المحرم ما ُنصَّ على تحريمه ،على كالم المؤلف ،الحل
ا َوَراَء َذِلُكمْ  َوأُِحل  } ؛العلم  .[24]سورة النساء: {لَُكم م 

 :ن ولذا يقولو  ،والحالل ما أحله هللا ،وهو أن األصل التحريم ،وهناك قول آخر مقابل لهذا القول 
 :والذي يرى أن األصل التحريم يقول ،ه هللاالحرام ما حرم :من يرى أن األصل الحل يقول

ام ما ويسمع الحر  ،كالم صحيحال ،إذا قرأ الحالل ما أحله هللا :قد يقول قائل ،الحالل ما أحله هللا
فمن أهل العلم  ،لكن مفهومه هو الذي يترتب عليه الخالف في الحكم ،كالم صحيحالحرمه هللا 

ومنهم من يرى أن هذه األعيان أصلها  ،من يرى أن األصل في األعيان المنتفع بها اإلباحة
وذلك كالحشيش  :وذكر بعضهم هذه القاعدة بشقيها وقال ،التحريم حتى يرد النص في تحليلها

ا أو مختل :محق ِّق للكتاب الذي ُذكَِّرت فيه هذه الكلمة قال ا فيه علكيف يكون الحشيش مباح  ى ف 
وثالث صفحات يعل ِّق يأتي بقول  ؟وهو أضر وأشد من الخمر ،وهو مجمع على تحريمه ،القولين

 ،وضررها أعظم ،وأنها أشد من الخمر ،ويأتي بكالم األطباء عن الحشيش ،شيخ اإلسالم
وأردت أن  ،يعني وجد في البر نبات أعجبك شكله ورائحته ،العشب ،والمقصود الحشيش الكأل

 فهل تأكل أو ال تأكل؟  ،هتأكل

 :األصل التحريم يقول :والذي يقول ،يحر ِّم اتأكل حتى تجد نص   :األصل الحل يقول :الذي يقول
ا يبيح  :األصل التحريم يقول :الذي يقول ؛من القولين أدلته ولكل    ،تمتنع ال تأكل حتى تجد نص 
جل  -هللا :األصل الحل يقول :والذي يقول ،ال بد أن يأذن ،إنه استعمال لملك الغير بغير إذنه
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 4 ( 04الصيد والذبائح )كتاب -خمتصر اخلرقي

ا فِي األَْرِض  َخلَقَ }وال يحتاج فيها إلى إذن  ،إنما خلقها لُينتَفع بها ،ليس كالخلق -وعال لَُكم م 

وحتى الخْلق من حقوقهم ما ال يحتاج إلى إذن إذا أراد أن  ،هذا األصل [29]سورة البقرة: {َجِميعا  
تستأذن؟  أن ال بد ، هلأو يستظل بجداره وال يتضرر بذلك ،باحهأو يستصبح بمص ،يستدفئ بناره

فكيف بحقوق هللا وما  ،ةوهذه في حقوق المخلوقين المبنية على المشاحَّ  ،هذه ال تحتاج إلى إذن
وقد نص أن جميع ما ُخلِّق لنا إال ما استثني مما نص على  ،خلقه هللا لخلقه يستمتعون به
 .فحينئذ يحرم من هذه الجهة ،تحريمه أو اشتمل على ضرر

والمذكورات في الكتاب معروفة  ،عليه في كتابه -عز وجل-المحرم من الحيوان ما نص هللا  
ما  َعلَى َطاِعٍم يَْطعَ } ْسفُوحا  أَْو وَن َمْيتَة  أَْو َدما  م  ال  أَن يَكُ ُمهُ إِ قُل ال  أَِجُد فِي َما أُْوِحَي إِلَي  ُمَحر 

المنصوص  صود أنالمق .[145ألنعام:ا]سورة  {ٍر فَِإن هُ ِرْجٌس أَْو فِْسقا  أُِهل  ِلغَْيِر ّللا ِ لَْحَم ِخنِزي
من المحرمات كالحمر  اثم جاءت السنة فأضافت أعداد   ا،كثير   عليه في القرآن بأعيانه ليس

 -حمه هللار -األهلية وما له ناب من السباع أو مخلب من الطير على ما يأتي في كالم المؤلف 
 ."اما كانت العرب تسميه طيبً "

م قُل ال  أَِجُد فِي َما أُْوِحَي إِلَي  } :قوله تعالى ،طالب: أحسن هللا إليك ِعٍم يَْطعَُمهُ إاِل  ا  َعلَى َطاُمَحر 

 .[145]سورة األنعام: {أَن يَُكوَن َمْيتَة  

 حصر هذا. ،نعم

ما  َي إِلَي  ال  أَِجُد فِي َما أُْوحِ }واألصل  ،طالب: االستثناء هنا يعني استثناء من األصل  { ُمَحر 
 على أن األصل الحل؟ أال يكون دليالً  [145]سورة األنعام:

إضافي؟ يعني هل هو  أوهذا االستثناء هل هو حقيقي دلة كثيرة على أن األصل الحل لكن األ
في كتابه  -عز وجل-المقصود أن ما نص هللا عليه  ،يوجد غيرها ،ال حاصر ال يوجد غيرها؟ ال

يعني غاية ما  ،والمالكية في هذا الباب أوسع المذاهب أوسع المذاهب ،على تحريمه ..حرام
 ،وأضيق المذاهب مذهب الحنفية في هذا الباب ،نها مكروهةإيقولون في كثير من المحرمات 

  .مذهب الشافعية والحنابلة وسط

يعني ما تستخبثه  "ا فهو محرموما كانت تسميه خبيثً  ،ا فهو حاللميه طيبً ما كانت العرب تس"
والمراد  ،استخباث العرب ،جعلوا من عالمات التحريم استخباث العرب لهذا الشيء ،العرب

ب كل ما ه ،ألن من أجالف العرب من يأكل كل ما هب ودب ؛بالعرب المتوسطون في أمورهم
أهل  الكن ال شك أن فيهم أناس   ،األصل ما يتدينون بشيءفي  يتدينون..ألنهم ما  ؛ودب يأكلونه

وبعضهم  ،ابحتى في المسلمين ترى الناس يتفاوتون في هذا الب ،توسط وأهل عقل وأهل حكمة
ما هو صحيح؟ بعض الناس  -بعض الناس– من أدنى شيء يتقززون: ريالمص على ما يقول
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 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

وال شك أن الظروف واألحوال واألزمان لها  ،مه شيءوبعضهم يتوسع وال يه ،يستخبث أدنى شيء
-قوله "واألصل في ذلك ما جاء في  ،ا للتحريم والتحليلليكون مرجع   ؛دور في هذا في مثل هذا

ُم َعلَْيِهُم اْلَخبَآئِثَ } :-جل وعال  ."[157]سورة األعراف: {َويُِحلُّ لَُهُم الط ي ِبَاِت َويَُحر ِ

فهل هي من النوع الطي ِّب أو من النوع الخبيث؟ أو  ،بعض األعيان كانت مباحة ثم ُحر َِّمت 
كانت طيبة ثم صارت خبيثة؟ مثل الخمر مثل الحمر األهلية كانت طيبة ثم صارت خبيثة؟ لما 

 ولما حرمت صارت خبيثة؟  ،كانت طيبة كانت حالال  

 طالب: ..........

 وهو تابع ،وليس بحسي ا،يكون الطيب والخبث معنوي   ،يأكلونها وال تضرهمالحمر األهلية كانوا 
والخبث ال يعني أنه نجس أو  ،لكن األصل أن اللفظ له مدلوله ،للنص تابع للتحليل والتحريم

ُمواْ اْلَخبِيَث ِمْنهُ تُنِفقُونَ  َوالَ }ضار  بدليل  لمراد به األدنى من الخبيث ا [267]سورة البقرة: {تَيَم 
 َوالَ }وهذا أقل  ،لكن هذا أطيب ،وليس فيه ضرر ،وكله طعام نافع ،ءعندك جي ِّد وردي ،الطعام

ُمواْ اْلَخبِيَث ِمْنهُ تُنِفقُوَن َولَْستُم بِآِخِذيهِ   يعطيك ايعني من أسلمته تمر   [267بقرة:]سورة ال {تَيَم 
وأنت إذا كان عندك هذا وعندك أطيب منه تتصدق من  تقبل،ما فأقل من المتفق عليه  انوع  

ا تُِحبُّونَ  لَن}األدنى  ه أني ال وليس معنا ،[92ن:ة آل عمرا]سور  {تَنَالُواْ اْلبِر  َحت ى تُنِفقُواْ ِمم 
يعني عندك أنواع من  ،هذا إرشاد ليس على سبيل اللزوم ،أتصدق إما أتيمم الطيب أو ال أتصدق

 ،ا إرشادال تنفق؟ هذ أوأنفق من فئة مائة  :نقول ،ونوع الكيلو بعشرة ،نوع الكيلو بمائة التمر مثال  
 وهو تمام البر وكماله أن تنفق مما تحب. ،هذا أولى وأفضل

 طالب: ..........

 .اليس كل خبيث محرَّم  

 طالب: ..........

 -عليه الصالة والسالم-ا ما أعطى النبي ولو كان محرم   ،كسب الحجام خبيث وليس بمحرم
 لكن مهر البغي محرم بال شك. ،أعطاه أجرته ،الحجام

 طالب: ..........

 كما سيأتي في الترياق وغيره. ،الخبيث ما يستقذر ويستخبث فيه ضرر ،ما فيه ضرر نعم

ُم َعلَْيِهُم َويُِحلُّ لَُهُم } :-عز وجل-لقوله ؛ ا فهو محرموما كانت تسميه خبيثً " الط ي ِبَاِت َويَُحر ِ

ما ُنص عليه في " -صلى هللا عليه وسلم-وبسنة رسول هللا  [157]سورة األعراف: {اْلَخبَآئِثَ 
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 6 ( 04) ائحالصيد والذبكتاب -خمتصر اخلرقي

ثم حرمت في  ،وكانت حالال   "الحُمر األهليةمثل  -عليه الصالة والسالم-كتابه وبسنة رسوله 
  .فهي محرمة «األهليةإن هللا ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر »خيبر 

نهى عن كل ذي  -عليه الصالة والسالم-وفي الصحيحين أن النبي  "وكل ذي ناب من السباع"
فكل ذي ناب هذه  ،وتفرس به "وهي التي تضرب بأنيابها الشيء وتفرس به" ،ناب من السباع

 وذي مخلب من الطير. ،كل حيوان له ناب ال يجوز أكله بهذا الحديث الصحيح ،قاعدة

 طالب: ..........

 له ناب. الهر مثال   نعم ،ما كان له ناب يضرب ا،المهم أن له ناب  

 طالب: ..........

 سيأتي الكالم في الضبع.

 طالب: ..........

طيور ما ا من الوذكروا أيض   ،اذكروا له أمثلة كثيرة جد   ،ذكروا أشياء أمثلة لما له ناب نعم،محر م 
 له مخلب.

 طالب: ..........

 .اوهذا التفسير ما يلزم أن يكون مطبَّق   ،على كل حال له ناب

وكل ما له  ،بالمخلب "وهي التي تعل  ق بمخالبها الشيء وتصيد به وذي مخلب من الطير"
وبعضهم قد  ،يختلفون في بعض ما له مخلب وما له ناب ،مخلب من الطيور فهو محرَّم بالنص

وكذلك ذو  ،ألنه ال يستعمله في االفتراس ؛ينازع في كون هذا المخلب ينطبق عليه الحديث
 والدليل على ،وهي حالل عند الحنابلة والشافعية ،ومثل ما أشار بالنسبة للضبع لها ناب ،الناب

 ؛و محرمفه ،سبع له ناب ويفترس به :وَمن يرى تحريمها يقول ،الفدية في الحج ،حلها الفدية
 -وما جاءت فيه الفدية من الصحابة ،وفي اإلحرام ما أبيح قتله فهو محرم ،لعموم الحديث

َي فإنه حالل ،ما أبيح قتله فهو حرام ،فهو حالل -رضوان هللا عليهم  .وما ُفدِّ

 هافال يأكل من"إلى الميتة  ،الضرورة التي تفضي به إلى الهالك "من اضطر إلى الميتة" :قالوا 
ألنها  ؛على ما أباح هللا ألن القدر الزائد تعد    ؛إال ما يأمن معه الموت "يأمن مع الموت إال ما

من و  .فيوَقف عند السبب بقدره إذا كان يكفيه من الميتة مقدار معيَّن فال يزيد عليه ،أبيحت لسبب
دد ولم يح ،وأبيحت له الميتة ،ألنه مضطر ؛له أن يشبع ،أهل العلم من يرى أن له أن يشبع

 .فيأكل منه حتى يشبع ،المقدار الذي أبيح
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 7 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

ا محل خالف بين خشية أن يضطر ثانية وال يجد وال ميتة؟ أيض   ؛وهل يحمل معه منها شيء 
 ،ألنها أبيحت له ؛ما المانع أن يحملف ،ولكن إذا كان يغلب على ظنه أنه ال يجد ،أهل العلم

 ولكنه بأكله األول ارتفع ،فال مانع من أن يحمل معه ما لو احتاج إليه أكل منه ،والوصف قائم
وحمل النجاسة ومزاولة  ،ومزاولة النجاسة والميتة نجسة ا،ما صار مضطر   ،الوصف المبيح

 فال يأكل منها" ،لكن مثل هذه األحوال ضرورة ،النجاسة ال شك أنها ال تجوز في حال االختيار
 ".ه الموتإال ما يأمن مع

ء في وجا ،بثمرة في بستان فله أن يأكل ولو لم يكن مضطر ا "ومن مر بثمرة فله أن يأكل منها" 
نها موإنما يأكل  ،وال يفسد ،وال يخر ِّب ،لكن يشترط أال يتخذ ُخْبَنة ،جاء فيه النص ،ذلك الحديث

أو شيء ال يترتب  ،أو ما يتناوله بيده ،يأكل مما سقط في األرض ،وال يرميها بالحجارة ،برفق
 ،يعني ال يخرج بشيء معه ،في الحديث غير متخذ خبنة ألنه ئ ا؛معه شي "وال يحمل" ،فسادعليه 

  ".وال يحمل ،فله أن يأكل منها"

ينئذ فإنه ح ،وباب مغلقسور  ،إذا كان عليه حائط "ا فال يدخل إال بإذنهفإن كان عليها محوطً "
من مر » :وفي الحديث ،ال يجوز أن يتعدى ويتسلق الجدار أو يفتح الباب إال بإذن صاحبه

مما يدل على أنه لو كان  ،«فليأكل -والحائط ما عليه سور- من مر بحائط قوم ،بحائط قوم
وال شك  ،الحائط بمعنى البستان ،لكن الحائط بمعنى البستان ،عليه سور فإن له أن يدخل ويأكل

فاالستئذان  ،وقد يكون فيه محارم ،أن وجود ما يمنع من الدخول دليل على أن صاحبه ال يرضى
 متجه.

ق بين ما إذا كان مع الحائط باب مغلق ،طالب: أحسن هللا إليك س عليه وإذا كان لي ،ما يفرَّ
 ؟اباب أو الباب مفتوحً 

المقصود بالحائط الذي يمنع  ،عدمه وجود الحائط مثل ،ما يضرفال، هو إذا كان ما عليه باب 
 من الدخول بما فيه الباب.

ومن اضطر فأصاب الميتة وخبز ا ال يعرف مالكه  ه،ا فال يدخل إال بإذنفإن كان عليها محوط  "
 ."أكل الميتة

 طالب: ..........

هذا ى ونزل من وراء السور إذا تدل ،ي ما يشمل الحائط كأن ما عليه حائطمن خارج كأنه.. الذ
 ي ما عليه حائط.حكم الذ

 طالب: ..........
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 فكأنه ال حائط عليه. ،ال، الحائط وجوده يعني ما يشمل ما كان خارجه

ألن  ؛"لكه أكل الميتةا ال يعرف ماوخبزً " ،يعني وجد الميتة "من اضطر فأصاب الميتة"ومن وجد 
ال يطيب مال امرئ » ،ومال الغير محرم إال بإذنه ،األصل أن الميتة حالل له في هذه الحالة

م المي اووجد خبز   ،هذا وجد ميتة «مسلم إال بإذنه أو إال بطيب نفس منه تة أو ال يعرف مالكه يقد ِّ
م؟  ،في الحرم أو وهو محرم اووجد صيد   ،وجد ميتة  أيهما يقد ِّ

 طالب: على كالمه...

م الميتة :يقولون على كالم أهل العلم حتى في كتاب المناسك   وهذا محرم. ،ألنها مباحة ؛يقد ِّ

 طالب: ..........

لكن مثل ما  ،وهذا منصوص على تحريمه ،الميتة في هذا الوصف مباحة ما فيها إشكال لكن
فمثل  ،يموت أسهل عليه من أن يأكل ميتة ،أشار الشيخ بعض الناس لو يموت ما أكل الميتة

م؟يموت أو يأكل من هذا ال :هذا يقال  خبز الذي.. أو من صيد الحرم ما الذي يقدَّ

 يا شيخ؟ ،يظهر أنه الصيد أو الخبز طالب: الذي

بله لكنه مما ال يق ا،مباح   األن بعض الناس النفرة مما ال يستسيغه قوية حتى لو وجد طعام   ؛نعم
وال يجوز استعماله إال بطيب نفس  ،ووجد مال الغير ال شك أن مال الغير محتَرم ،في األصل
وإذا نظرنا من  ،لكن يبقى أنه إذا أداه وضعه إلى التلف والهالك هذا شيء آخر ،من صاحبه

فإما أن  ،وهو مضطر ،كالهما محرمف ،وصيد الحرم محرَّم ،جهة أخرى إلى أن الميتة محرَّمة
وهي  ،علة التحريم قائمة ،مع أن هذا علة التحريم موجودةيرتكب هذا المحرم أو ذاك المحرم 

لكن يبقى أن  ،وحدود الحرم ،وهي صيانة الحرم ،وذاك علة التحريم بالفعل موجودة ،الضرر
أيسر من  ويكون حينئذ   ،أن يقال بأنه يباح له إذا اضطرفيتجه  ،لضرر المترتب على ذلك أقلا

 .ومع ذلك يفدي مثل أكل مال من ال يعرف مالكه وال يعرف مالكه أكل الميتة ،الميتة

وإن لم يصب إال طعاًما لم يبعه  ،أكل الميتةا ال يعرف مالكه ومن اضطر فأصاب الميتة وخبزً " 
، ما هو للبيع :قال ،دفع القيمةقال: أ ،لن أبيع :لكن طلب منه الشراء فقال ،موجودطعام  "مالكه

ا لم يبعه وإن لم يصب إال طعامً " ،ما عندهم استشعار لألخوة نيبعض الناس الذ وهذا يفعله
 ،ليحيي به نفسه "ليحيي به نفسه" ؛ولو لم يكن بطيب نفس منه ،وإن لم يرض "امالكه أخذه قهرً 

وليس ، "مثل ضرورته"صاحب الطعام  "إال أن يكون بصاحبه"وإال  ،وأعطاه ثمنه "وأعطاه ثمنه"
لكن لو قدر أن الطعام في  ،ليس هو بأولى من صاحب الطعام ،صاحب الطعامهو بأولى من 
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نه يأخذ منه ما إوإذا قلنا  ،يشبعيعني هو مقدار طعام رجل واحد بحيث  ،الشبع يكفي صاحبه
 هل يدخل في الصورة األولى؟  ،فيكفي االثنين حينئذ ،يقيم به صلبه

 طالب: الذي يظهر أنه يأخذ ما يدفع به ضرورته.

لة ،يدفع به ضرورته ويبقي لصاحب الطعام ما يدفع ضرورته  ي معنا.تال ،فالصورة محتمِّ

 طالب: ............

 ين؟أ

 طالب: ............

 ؟يفعل ماذاوالذي ال يعرف مالكه  ،هذا معروف صاحبه ،ذاك ال يعرف مالكه نعم

 وهذا ال بدل له. ،ا ذاك له بدل الميتةطالب: لكن عفوً 

 مضطر هذا.

 طالب: ............

 يموت. أوا إما أن يأخذ قهر   ،فهمت؟ الصورة الثانية ما فيه ميتة يأكل منها

 طاه ثمنهوأع ،ليحيي به نفسه وأعطاه ثمنه ؛اا لم يبعه مالكه أخذه قهرً وإن لم يصب إال طعامً "
بل  ،فليس هو بأحق من صاحب الطعام ،مثل ضرورته "إال أن يكون بصاحبه مثل ضرورته

 به النفس فعليه أن يبذله يىحذا كان يستوعب االثنين بقدر ما تإ :وقلنا ،صاحب الطعام أحق به
 لصاحبه بقيمته.

 طالب: ............

ا بات ا حتى يموت هذا..  إذا كان كرهه لهذا الشيء بحيث يتركه ترك 

 طالب: ............

 لو أكله وهو ال يستسيغه أخرجه. ،ما يمكن لو أكله أخرجه

ق بين ما يستخبثه العامة وما يستخبثه الخاصة.. فيقال لعامة اما يستخبثه  :طالب: أال يفرَّ
ثه في لكن ما يستخب ،نه يعدل عنه إلى مال الغيرإنعم يمكن أن يقال فيه  هذا عامة الناس..

 ل الغير..إنه يعدل عنه إلى ما :نفسه خاصة ويستطيبه غيره ال يقال فيه

 ؟ يفعل ماذافإذا أكله أخرجه  ،وهو في األصل طي ِّب ،طيب إذا كان يستخبثه في نفسه

 طالب: ............
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 وهللا إذا وصل به األمر أنه إذا أكله أخرجه مثل المضطر ووجود هذا الطعام مثل عدمه.

 طالب: ............

 في مسألة جواز األكل؟ أم..؟ هو في مسألة اإليثار أم اإيثار   تريد

 طالب: ............

وجد جيفة  ا،ووجد آدمي   ،طيب وجد ميتة ،صاحب المال أحق به ،ال، صاحب المال أحق به
 ا؟ميت   اأو لم يجد إال آدمي   ،ووجد ميتة ،آدمي ميت

 طالب: ............

 ويموت هذا..؟

 طالب: ............

حتى لو وجد  ،أو ال يؤكل ،دام يجد ميتة مما يؤكل أصلهما فيه شك أنه ما يجوز له أن يأكل ما
 ،وعند الحنابلة ال يأكل بحال من اآلدمي المي ِّت ،هذا األصل ،يقدمه على اآلدمي اميت   احمار  

 وأجازه بعض الشافعية.

 طالب: ............

 ووجد في سني الجوع والمساغب من يأكل. ،ال ال، ما يشمل اآلدمي

 طالب: ............

 شيء من هذا. اي نتحدث عنه ومر في بلداننا في نجد وغيرهه هو اآلدمي الذأكل

عرض على  ،-عليه الصالة والسالم-ألنه أكل على مائدته  ؛"وال بأس بأكل الضب" :يقول
ألنه ليس بأرض قومه مع أن  ؛«أجدني أعافه» :قال ،فلم يأكل -عليه الصالة والسالم-الرسول 

ما رآه بأرض  -عليه الصالة والسالم-النبي  لكن ،األرض يعني فيها حجارة وفيها أشياء يمكن
س من اآلن من النا ،فاجتررته فأكلته :فأخذه خالد بن الوليد يقول ،عندهم ولم يكن متداوال   ،قومه
-ألنه أكل بحضرته  ؛نه حاللولك ،منهم من يتقزز منه فال يأكل ،ومنهم من ال يأكل ،يأكل

 إنه ال بأس بأكله. :قلنا "والضبع" ،أقر اآلكل ،فأقره -صلى هللا عليه وسلم

 تركه؟ -صلى هللا عليه وسلم-ألن النبي  ؛تركه أفضل :طالب: هل يقال

 -الدباء فأحبها من أجل كون النبي يتتبع -عليه الصالة والسالم-في حديث أنس لما رأى النبي 
فيكون تركه  ،يحبها ما يدل على أن ترك ما تركه من باب المفهوم مثله -الصالة والسالمعليه 

إنه حالل  :الضبع قلنا ،ألن حله ثبت بالنص المتفق عليه ؛ال من باب الكراهة ،من باب األولى
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 11 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

ألن  ؛ولعله قول األكثر ،فداه الصحابة وقال بعضهم بتحريمه ،ألنه يفدى في الحج ؛عند الحنابلة
 .اله ناب  

 طالب: ............

 النيص جعلوه من المستخبث مثل القنفذ.

 طالب: ............

 ال، ما يؤكل.

 طالب: ............

 حالل؟  ؟تقول ماذاالصقنقور حي  هيأكل من يأكلهخل 

 طالب: ............

 لكنه شوك طويل. ،تعرف القنفذ مثله له شوك ..ما تعرفه؟ النيص مثل

 ............طالب: 

 عندكم.

 طالب: ............

ويدافع به عن نفسه مثل القذائف يرسل هذا الشوك على من  ،له شوك طويل ،االسمذا ما هو به
 اسمه؟ ماعرفته؟  ،أراده

 طالب: ............

الشافعية  ،وهو محرَّم كالقنفذ ،لكنه طويل شوكه ،هذا له شوك ،هو ال، غير النمس ،ال، ما هو
 ومن باب أولى المالكية. ،هيبيحون

 طالب: ............

 مكروه القرد.

 طالب: ............

 نه مكروه، الكلب مكروه عندهم.لك نعم

 طالب: ............

 النيص.
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 الترياق. "وال يؤكل الترياق"

 طالب: ............

 ين؟أ

 طالب: ............

رهم وعند الحنابلة وغي ،وعند الشافعية مع الكراهة ،ال يؤكل.. الثعلب المعروف إباحته بدون تردد
 والحنفية من باب أولى.

 طالب: ............

 .عدأ  ؟يقولماذا نعم، معروف، 

 طالب: ............

َية.. َية.. العادِّ  العادِّ

 طالب: ............

 ، ما عندك شيء؟ما هو عندنا موجود بالمتن؟ متن المغني ئ االخرقي ما ذكر شي

اختيار الخرقي يدل على أنها موجودة عنده في النسخة التي وقف  :مادام الزركشي قاللكن 
لكية والما ،والشافعية يكرهونه كراهية ،وعلى كل حال الحنابلة المرجَّح عندهم أنه ال يؤكل ،عليها

 والحنفية يحرمونه كما هو معروف من أصول مذاهبهم. ،يبيحونه

 الترياق..

 طالب: ............

 ؟فدية الحج

 طالب: ............

 وعلى كل حال الثعلب ما هو مثل الكلب أقل. ،على حله، يؤخذ منه حله بناء   نعم

ونهى عن ثمن  ،وله ناب ،وبالنسبة للسنور هو سُبع جاءت تسميته سبع "وال يؤكل الترياق"
 .فال يؤكل ،لو يؤكل جاز ثمنه ،السنور

 طالب: ............

وال  ،ولو كان ما يخرج من البحر ،يعيش في البر ما هو بحري مائة بالمائةالتمساح باعتباره 
 .«ميتتهالحل »يعيش إال فيه دخل في 
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 طالب: ............

 ؟ماذا

 طالب: ............

 معروف عند الحنابلة. ،الثعلب عند الحنابلة حراممعروف نعم 

ويستشفي بلحم الحيات  ،وفيه من لحوم الحيات ،وهو دواء مركَّب "وال يؤكل الترياق" :يقول
وال شك أنه  ،ولذا تجدون على الصيدليات الشعار حية ملتوية على كأس ،ويوصف لبعض الناس

فال يؤكل  ،والحيات يحرم أكلها ،لكنه في األصل ضار ،بعض األمراض فييقتل بعض الجراثيم 
 هذا الترياق.

 طالب: ............

 حتى على القول بتحريم الترياق كذلك. ،الشعار ال يجوز

صيد إذا وال يؤكل ال" ،والحيات يحرم أكلها ،"ألنه يقع فيه لحوم الحيات ألن ؛وال يؤكل الترياق"
 "قتله إذا َعلم الصائد أن السم أعان على"إذا رمي بسهم مسموم إذا ُعلم أو  "ُرمي بسهم مسموم

 كما ،فال يجوز أكله ،وبين حاظر وهو السم ،وهو السهم ،له متردد بين مبيحفقتْ  ،أعان على قتله
 ؟ى ما الذي قتلهدرَ فال يُ  ،لو رماه بسهم فوقع في بئر

 طالب: ............

 فيكون تأثر من السم. نعم

 طالب: ............

م وبين السهم مثل الغرق  ،على كل حال د بين السَّ ي ُيعمل بغلبة الظن ف :هل نقول ،السبب مترد ِّ
 قتله؟ الذي

 طالب: ............

 ما يجوز؟ أمماذا نقول عنها؟ يجوز أكلها  ،وهي سامة ،موجود اآلن الثمار ُتَرش بالمبيدات نعم
 ما غسل.أو غسل  ..عض الناس وهللا ما يتردد يأكلوب ،يعني بعد الغسل

 سموم مخففة تقتل يعني ذوات األنفس الصغيرة.. -أحسن هللا إليك -طالب: سموم مخففة

 هي ما تقتل في الغالب.

 ما تقتل. نعمطالب: 
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 طالب: ............

شروح كتب  ،نصوا على هذا في الشروح ،ألنه سام ؛يحرم أكله :طي ِّب جراد األندلس قالوا
 ،وهل يعتبر مثل الجاللة ،وإن كان األصل في الجراد الحل ،الجراد األندلسي يحرم ،الحديث

 يحبس في مكان ُيطعم فيه حتى يزول أثر السم؟

من  أمي في جراد األندلس طارئ عليه من الرعي ، هل السم الذأحسن هللا إليك ،اطالب: عفوً 
 أصل خلقته؟

 هو سام. :قالوا ،ما أدري  ،ما أدري وهللا

 نفصل في الحكم على حسب هذا إن كان من أصل خلقته فيبقى.. أن طالب: قصدي

 صار مثل غيره. اطارئ  لكن لو كان 

 طالب: صار مثل الجاللة يحبس حتى يطيب.

 لن يكون كله بهذه الصفة. ألنه ؛حتى صار مثلها مثل الجراد الثاني نعم

 طالب: ............

 كل ما يضر ما يجوز أكله. ،كل شيء ضار ال يجوز أكله

نب تغليب ا لجا "بحرإذا مات في بر أو  وما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر لم يؤكل"
الطهور ماؤه الحل  ،هو الطهور ماؤه الحل ميتته»وإال فاألصل أن طعام البحر حالل  ،الحظر

ولو كان  ،فمنهم من يقول باإلطالق ،على خالف بين أهل العلم فيما يحل من ميتة البحر «ميتته
هل تشمل  ،خنزير البحرأو كلب البحر أو  لو وجد إنسان البحر مثال   ،له نظير محرَّم في البر

 ،نصوص ما جاء في البر هل تشمل ما في البحر؟ الكلب والخنزير منصوص عليهما في البر
 هل هذا النص ولحم الخنزير هل هذا النص يشمل ما ال يعيش إال في البحر.

 طالب: ............

 ؟لماذا

 طالب: ............

 الذي جاء في الخنزير عام. ،وما جاء في الخنزير عام

 طالب: ............

 ؟ماذا
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 طالب: ............

ما يخصص ما جاء في الخنزير؟ يعني تخصيص هذا أولى من تخصيص  «الحل ميتته»وعموم 
 هذا؟ 

 طالب: ............

كل ذي ناب من هل يشمله النهي عن  وسبع القرش مثال   ،بعضه له ناب في البحر ويعدو
فهل عموم الحل ميتته  ،بعض النصوص تشمل ما في البحر والعكس المقصود أنالسباع؟ 

وما جاء في البر في  ،يبقى على عمومه :يخصص بما جاء في نظيره في البر أو نقول
عليه -ألنها يعني هل إنسان البحر معروف على عهده  ؛النصوص المحر ِّمة تختص بالبر

هل يشمله النص  ،ر وما له ناب من سباع البحروخنزير البح؟ وكلب البحر -الصالة والسالم
ال، نص نهى عن كل ذي ناب من  ؟المخاَطب ماذا يفهم من هذا النص ؟مما جاء في البر

 يعني ما يفهم غير هذا؟  ،السباع

 طالب: ............

 ؟ماذا

 طالب: ............

 لكن له ناب.

 طالب: ............

 .«الحل ميتته»على كل حال المتجه يعني المرجح أن كل ما ال يعيش إال في البحر يشمله 

 طالب: ............

 ؟كيف

 طالب: ............

 يحل. نعم

 طالب: ............

 ألنه حل. ؛ما يحل أكله؟ كله يحل أكله كيف

 طالب: ............
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ا على سطح حتى عند الحنفية السمك إذا مات وطفى وصار طافي   ،كالم أهل العلم في هذا طويل
 وجاء في خبر لكنه ضعيف. ،كلالبحر ما يؤ 

 طالب: ............

ن يعيش يعني إذا كا "وما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر لم يؤكل إذا مات في بر أو بحر"
 .الحظر الذي هو البرفي البر والبحر يغلَّب جانب 

هن وما أشبهه"في مائع  "النجاسة في مائع وإذا وقعت" فال  "نجس"والزيت  كالماء مثال   "كالدُّ
فيكون الدهن الذي وقعت فيه الفأرة أو النجاسة مثل شحم الميتة ينجس هذاك  ،يجوز استعماله

يعني  "واستصبح به إن أحب" .فال يؤكل ،وهذا نجس بوقوع النجاسة الطارئة فيه ،نجس بالموت
 عن -عليه الصالة والسالم-وسئل النبي  ."ولم يحل أكله وال ثمنه" ،في المصباح اجعله وقود  

سئل عن شحم  ،«ال، هو حرام» :وعن بيع ذلك فقال ،عن شحوم الميتة ،الميتة وعن الشحوم
لكن الضمير في  ،«ال، هو حرام» :فقالوتطلى بها السفن،  ،يستصبح بها الناس :الميتة قالوا

 على لعنة هللا» :ثم قال ،ا حرم ثمنهألن هللا إذا حرَّم شيئ   ؛ال يجوز البيع ،السؤال عن البيع «هو»
 احم  ذيبت؟ تسمى شهل تغير اسمها لما أُ  «عن الشحوم فجملوها فباعوها فأكلوا ثمنها ُنهوا ؛اليهود

 لما أذيبت؟ 

 طالب: ............

وعندهم من هذا النوع الشيء  ،لكن هذه حيلة من اليهود الرتكاب ما حرمه هللا ،هو تغير اسمها
ل بها إلى ما حرم هللا  حيل اليهود :ولذلك يقال ،الكثير هم فمن فعل مثل ،-عز وجل-التي ُيتوصَّ

ل بها إلى المحرم فهي من حيل اليهود ،أشبههم وإن كانت الحيلة  ،فإذا كانت الحيلة يتوصَّ
 الَ } :ولذلك جاء فيمن يقيم في بالد الكفر ،فعل واجب فهي مطلوبة ،ى واجبيتوصل بها إل

 ،ي الهجرةوه ،ألن هذه الحيلة يتوصلون بها إلى واجب ؛[98]سورة النساء: {يَْستَِطيعُوَن ِحيلَة  
 فُتباح هذه الحيلة.

 يستصبح؟ أن إن أحب؟! أحد يلزمه  ماذا ،واستصبح به إن أحب

 طالب: إذا احتاج...

 لكن االستصباح يعني هل ،«ال، هو حرام» ؛ال أكله وال بيعه ،هو ال يجوز بيعه ؟وإذا ما احتاج
وتدهن بها السفن إذا كان  ،يستصبح بها الناسيعود إلى جميع ما ذكر  «هو» :نستطيع أن نقول

وحرم األكل من باب  ،وحرم دهن السفن ،يعود على جميع ما ذكر الضمير حر ِّم االستصباح
 ثمن.أولى والبيع وأكل ال
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 طالب: ............

 يقول المغني؟  ماذا أاقر 

 طالب: ............

 من أول العبارة.

 طالب: ............

ما تدل  ،تصير المسألة اختيارية ،ال، ما تعطي هذا المعنى بدقة إن أحب يصير االختيار إليه
 ألن دخانه نجس. ؛على منع

 النجاسة ال سريان لها في الزيت كسريانها في الماء... -أحسن هللا إليك-طالب: لكن 

 ،«فألقوها وما حولها» ،هذا الحديث في الصحيح «فألقوها وما حولها» :ألنه جاء في الحديث
ا فألقوها وما حولها» :وجاء في رواية ا فأريقوه ،فإن كان جامد  لمائع فرَّق بين ا ،«وإن كان مائع 

غرق اآلن هل تستطيع الفأرة إذا وقعت في السمن المائع أن تدور فيه بجميع أجزائها أو ت ،جامدوال
ا ما أثَّرت ما تغ ية ولذلك الروا ،له من القوة ما يدفعها ؛ ألنصو وتموت مباشرة؟ وإذا كان جامد 

ماء ال ،الماءعن يختلف الزيت  ؛ ألنالمعلَّة وهي التفريق بين المائع والجامد التعليل هو المتجه
ا فإن الميتة،بخالف الزي  ،تسري النجاسة في جميع أجزائه بسرعة  الفأرة ،ت والزيت إن كان جامد 

 الميتة ال تستطيع أن تصل إلى جميع أطرافه وأجزائه.

 طالب: ............

ن بنجس يكره ُكره ن بنجس أو ُسخ ِّ إذا سخن بنجس احتمال أن  :يقول ،في كتاب المياه أو ُسخ ِّ
ن به تتصاعد وتصل إلى الماءتك  لكن إذا أحكم غطاؤه فإنه ،ون األدخنة الناتجة عن هذا المسخَّ

وعلى كل حال حتى لو لم يحكم غطاؤه ووصله ما وصله من بعض أجزاء  ،لن يصل إليه شيء
 ألنه ال جرم له. ؛الدخان فال يلزم منه أن يتأثر بهذا الدخان

 طالب: ............

 ،ولذلك أطلقوا الكراهة ،ن مستقلةلكنه ليس له عي ،الماء إذا وصل الماء صلهو ي ،ال، يختلط
ويقع في الماء هو نجس في  ،ال لو يطلع شيء من الوقود الذي يوقد به ويقع غير الدخانوإ

فأمرها فالحكم عليه بمجرد الكراهة  ،إن هذه النجاسة استحالت من عين إلى عين :األصل أو يقال
النجاسة التي ُعرفت وُجزم بنجاستها النجس ناشئ عن ذلك فهو دخان  لهذا السبب يعني ليست
ر ،بدل ما هو عين نجس ل في اآلالت  انجس   إذا كان ماء   ،وقل مثل هذا في الماء إذا ُكر ِّ فُأدخِّ
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والمصفيات وزالت النجاسة منه اآلن عندهم من األجهزة ما يستطيعون به أن يزيلوا عين 
 موجودة. ،ي مثل هذاتخرج لك الشا ،لدقة بحيث تفرز الماء عن غيرهالفالتر اآلن من ا ،النجاسة

 طالب: ............

 ين؟أ

 طالب: ............

لكن تعرف أنه أول متن أو  ،األصل أنها في كتاب الطهارة ،األصل أنها هناك في كتاب الطهارة
 فله مناسبة في الجملة. ،يقع في مائع فيتأثر به أواحتمال يقع الصيد في ماء 

 طالب: ............

 ما حرم هللا عليك.ملتتوصل به إلى فعل ما أوجب هللا عليك أو لتتخلص به  ؛نعم

 طالب: ............

 هو إذا كان.. الكالم على ما يتوصل به إلى الواجب هذا الكالم.


